
 

 

  



 

  

 -:الذرة -

 «  تشترك في التفاعالت الكيميائية أنهي أصغر وحدة بنائية للمادة يمكن   »

 تركيب الذرة -

 )+( تحتوي على: الشحنة نواة موجبة -1

 ة )+(ــــبرتونات موجب -

 (±نيوترونات متعادلة ) -

 (-الكترونات سالبة الشحنة ) -2

 علل لما يأتي -

 كهربياً في حالتها العادية؟الذرة متعادلة  -1

 الموجبة داخل النواة مع عدد اإللكترونات السالبة حول النواة.بسبب تساوي عدد البروتونات  -

 نواة الذرة موجبة الشحنة ؟ -2

 إلحتوائها على بروتونات موجبة الشحنة ونيوترونات متعادلة الشحنة. -

 تتركز كتلة الذرة في النواة ؟ -3

 بسبب صغر كتلة اإللكترونات مقارنة بكتلة البروتونات أو النيوترونات. -

 -:العدد الذري -

 «  ة الموجودة داخل نواة ذرة العنصرهو عدد البروتونات الموجب  »

 «  ة التي تدور حول نواة ذرة العنصرهو عدد اإللكترونات السالب  »أو     

 -:العدد الكتلي -

 «  لنيوترونات داخل نواة ذرة العنصرهو مجموع أعداد البروتونات وا  »

 البروتونات = عدد اإللكتروناتالعدد الذري = عدد  -

  العدد الكتلي = عدد البروتونات + عدد النيوترونات -

 العدد الذري -عدد النيوترونات = العدد الكتلي  -

 العدد الكتلي أكبر من العدد الذري غالباً ؟علل /  -

 بينما العدد الذري عدد البروتونات فقط. والنيوترونات ،ألن العدد الكتلي مجموع أعداد البروتونات  -



 

  

 

 

 .مستويات الطاقةتدور اإللكترونات حول النواة في مدرارات تعرف بـ  -

 مستويات. سبعةيبلغ عدد مستويات الطاقة في أثقل الذرات  -

 .Qوأبعدها هو  Kأقرب المستويات إلى النواة هو المستوى  -

 .Kوأقلها طاقة هو  Qأكبر المستويات طاقة هو المستوى  -

 -:مستويات الطاقة -

 « هي مناطق وهمية تتحرك خاللها اإللكترونات حول النواة ٌكٍل حسب طاقته»

 

 

 

 ترونات التي يتشبع بها كل مستوىيمكن تحديد عدد اإللك -

 .2ن2طاقة من العالقة 

 ، ويتشبع المستوى الكترونانبـ  Kيتشبع المستوى األول  -

 الكترونات . 8بـ  Lالثاني 

 . الكترون 32بـ  N، ويتشبع المستوى الرابع  الكترون 18بـ  Mيتشبع المستوى الثالث  -

 .K باستثناء المستوى الكترونات 8ال يتحمل المستوى األخير ألي ذرة أكثر من  -

 على المستويات األعلى من الرابع ؟ 2ن2العالقة ال تنطبق  علل/ -

 ألن الذرة تكون غير مستقرة . -

 

 

 الرمز لعنصراسم ا الرمز اسم العنصر رمزال اسم العنصر

 Br بروم Cu نحاس Li ليثيوم

 I يود Hg زئبق K بوتاسيوم

 He هيليوم Ag فضة Na صوديوم

 Ar أرجون Au ذهب Ca كالسيوم

 Ne نيون H هيدروجين Mg ماغنيسيوم

 S كبريت O أكسجين Al ألومنيوم

 P فوسفور N نيتروجين Zn خارصين

 C كربون F فلور Fe حديد

 Si سيليكون Cl كلور Pb رصاص

حركة اإللكترونــات 
 حول النواة

التوزيـــع 
 اإللكترونــي

الرموز الكيميائية 
 لبعض العناصر



 

  

 ف العناصر ؟حاوالت العلماء لتصنيعلل / تعددت م -

 خواصها الكيميائية والفيزيائية.العناصر ودراستها وإيجاد العالقة بين  لتسهيل -

 

 

ً ترتيباً  عنصر 76رتب مندليف  -  .أوزانها الذريةحسب  تصاعديا

 .بالمجموعاترتب العناصر متشابهة الخواص في أعمدة رأسية سميت فيما بعد  -

 ( A , B) قسم عناصر كل مجموعة رئيسية إلى مجموعتين فرعيتين  -

 م1781نشر مندليف جدوله في كتابه مبادئ الكيمياء عام  -

 عيوب جدول مندليف مميزات جدول مندليف

صحح األوزان الذرية المقدرة خطأ لبعض 
 .العناصر

اضطر الى االخالل بالترتيب التصاعدي لألوزان 
 الذرية لبعض العناصر.

تنبأ باكتشاف عناصر جديدة وترك لها خانات 
 فارغة.

 وضع أكثر من عنصر في خانة واحدة.

حدد قيم األوزان الذرية للعناصر التي تنبأ 
 .باكتشافها

كان سيتعامل مع نظائر العنصر على أنها 
 عناصر مختلفة.

 علل لما يأتي : -

 رتب مندليف العناصر في جدوله حسب أوزانها الذرية ؟ -1

 ر ترتبط بأوزانها الذرية.ألنه اعتقد أن خواص العناص -

 ( ؟ A , Bقسم مندليف عناصر كل مجموعة رئيسية إلى مجموعتين فرعيتين )  -2

 الختالف خواص عناصر كل مجموعة منهما. -

 ترك مندليف خانات فارغة في جدوله ؟ -3

 ألنه تنبأ باكتشاف عناصر جديدة في المستقبل وحدد قيم أوزانها الذرية. -

 اضطر مندليف إلى اإلخالل بالترتيب التصاعدي لألوزان الذرية لبعض العناصر في جدوله ؟ -4

 لوضع العناصر في المجموعات التي تتناسب مع خواصها الكيميائية والفيزيائية. -

 -أوالً: الجدول الدوري لمندليف



 

  

 ة في جدوله ؟اضطر مندليف لوضع أكثر من عنصر في خانة واحد -5

 بسبب التشابه الكبير في خواصهم. -

 صر على أنها عناصر مختلفة ؟كان سيضطر مندليف للتعامل مع نظائر العن -7

 ألن النظائر صور للعنصر تتفق في العدد الذري وتختلف في الوزن الذري ، وقد رتب مندليف -

 العناصر في جدوله حسب أوزانها الذرية.

 

 

 البروتونات الموجبة الشحنة داخل نواة الذرة. رذرفورداكتشف العالم  -

 على عدد البروتونات الموجبة. العدد الذريمصطلح  موزليأطلق العالم  -

ً رتب موزلي العناصر في جدوله  - بحيث يزيد العدد الذري لكل عنصر عن  اعدادها الذريةحسب  تصاعديا

 العدد الذري للعنصر الذي يسبقه في نفس الدورة بمقدار واحد صحيح.

 الجدول. يمينالتي تضم الغازات الخاملة في أقصى  (0الصفرية )أضاف موزلي المجموعة  -

 . األكتينيدات و  الالنثانيداتالجدول لعناصر  أسفلخصص مكاناً  -

 العناصر في جدوله حسب أعدادها الذرية ؟ علل / رتب موزلي -

 عدادها الذرية وليسأترتبط ب خواص العناصرألنه اكتشف بعد دراسته لخواص األشعة السينية أن  -

 أوزانها الذرية كما كان يعتقد مندليف.ب

 

 

 ( K , L , M , N , O , P , Qمستويات الطاقة الرئيسية السبعة )  بوراكتشف العالم  -

 اكتشف العلماء أن كل مستوى طاقة رئيسي يتكون من عدد من مستويات الطاقة الفرعية. -

 أعاد العلماء ترتيب العناصر ترتيباً تصاعدياً حسب : -

 أعدادها الذرية -1

 طريقة ملء مستويات الطاقة الفرعية بااللكترونات -2

 رأسية. مجموعة18 أفقية  و  دورات 6يتكون الجدول الدوري الحديث من   -

 أساسية هي : فئات  4ينقسم الجدول الدوري إلى    -

 -ثانياً: الجدول الدوري لموزلي

 -ثالثاً: الجدول الدوري الحــديث



 

  

 Fالفئة    Pالفئة    dالفئة     Sالفئة    

 أسفل الجدول يمين الجدول الجدولوسط  يسار الجدول

 سلسلتين أفقيتين مجموعات 6 مجموعات 11 مجموعتين

1A   ,   2A 
1    ,    2 

 Bتتميز بالحرف 
 8باستثناء الثامنة 

 Aتتميز بالحرف 
 18باستثناء الصفرية 

 الالنثانيدات
 واألكتينيدات

 معظمها مشعفلزات  بها كل انواع العناصر فلزات انتقالية فلزات قلوية

 P و  عناصر الفئة     Sمن الدورة الرابعة ، وتفصل بين عناصر الفئة العناصر االنتقالية يبدأ ظهور  -

 عدد مستويات الطاقة المشغولة بااللكترونات رقــــــم الدورة = -

 (الكترونات مستوى الطاقة األخير )غالف التكافؤعدد  رقم المجموعة = -

 تحديد موقع العنصر بالجدول الدوري بمعلومية عدده الذري -

رقم 
المجموعة 
 الحديث

رقم 
المجموعة 
 التقليدي

عدد 
الكترونات 
 غالف التكافؤ

رقم 
 الدورة

عدد 
مستويات 

 اقةالط
 العنصر التوزيع االلكتروني

1 1A 1 1 1 مستوى واحد األولىH 

 2He 2 مستوى واحد األولى 2 0 18

1 1A 1 3 1  -  2 مستويان الثانيةLi 

14 4A 4 6 4  -  2 مستويان الثانيةC 

16 6A 6 8 6   -   2 مستويان الثانيةO 

 10Ne 8  -  2 مستويان الثانية 7 0 18

13 3A 3 13 3  -  8  -  2 مستويات 3 الثالثةAl 

15 5A 5 15 5  -  8  -  2 مستويات 3 الثالثةP 

17 7A 8 17 7  -  8  -  2 مستويات 3 الثالثةCl 

 18Ar 8  -  8  -  2 مستويات 3 الثالثة 7 0 18

2 2A 2 20 2  -  8  -  8  -  2 مستويات 4 الرابعةCa 

= 
= 



 

  

 تحديد العدد الذري للعنصر بمعلومية موقعه بالجدول الدوري  -

 العنصر

رة
دو
 ال
قم
ر

 

عد
ت 
يا
تو
س
 م
د

قة
طا
ال

 

عة
مو
ج
لم
 ا
قم
ر

ت  
نا
رو
كت
 ال
دد
ع

فؤ
كا
لت
 ا
ف
ال
غ

 

 التوزيع االلكتروني
العدد 
 الذري

 1A 1 1 1A 1يقع بالدورة األولى والمجموعة  Eعنصر 
N M L K 

1 
- - - 1 

 2 0 1 1 0يقع بالدورة األولى والمجموعة  Gعنصر 
N M L K 

2 
- - - 2 

 7A 2 2 7A 8يقع بالدورة الثانية والمجموعة  Xعنصر 
N M L K 

9 
- - 7 2 

 7 0 2 2 0يقع بالدورة الثانية والمجموعة  Aعنصر 
N M L K 

11 
- - 8 2 

 4A 3 3 4A 4يقع بالدورة الثالثة والمجموعة  Yعنصر 
N M L K 

14 
- 4 8 2 

 7 0 3 3 0يقع بالدورة الثالثة والمجموعة  Dعنصر 
N M L K 

17 
- 8 8 2 

 1A 4 4 1A 1يقع بالدورة الرابعة والمجموعة  Zعنصر 
N M L K 

19 
1 8 8 2 

 

 من الشكل المقابل حدد العدد الذري للعنصر الذي مثال /  -

 يسبقه في المجموعة -2  يسبقه في الدورة  -1 

 يليه في المجموعة  -4  يليه في الدورة -3 

 

 الحل / -

 -من الشكل ، إذاً :     12بما أن العدد الذري لهذا العنصر = 

 11العدد الذري للعنصر الذي يسبقه في الــــــدورة =  -1

 4العدد الذري للعنصر الذي يسبقه في المجموعة =  -2

 13ورة = العدد الذري للعنصر الذي يليــــه في الـــــد -3

 21العدد الذري للعنصر الذي يليــــه في المجموعة =  -4

 



 

  

 

 الذرة. نصف قطريتم تحديد الحجم الذري بمعلومية  -

 متر( 12-11×  1)البيكومتر =   .بيكومتريقدر نصف قطر الذرة بوحدة صغيرة جداً تسمى  -

 -ر:البيكومت -

 « زء من مليون مليون جزء من المتر جهو   »

 

 

  الحجم الذري في المجموعة من أعلى ألسفل. يزداد -

 الحجم الذري في الدورة من اليسار الى اليمين. يقل -

 Csالسيزيوم أكبر عناصر الجدول حجماً ذرياً هو  -

 Fالفلور أصغر عناصر  الجدول حجماً ذرياً هو  -

 علل لما يأتي : -

 يزداد الحجم الذري في عناصر المجموعة الواحدة ؟ -1

 بسبب زيادة عدد مستويات الطاقة المشغولة بااللكترونات بزيادة العدد الذري في المجموعة . -

 الواحدة ؟ يقل الحجم الذري في عناصر الدورة -2

 ري في الدورة.بسبب زيادة قوة جذب النواة إللكترونات مستوى الطاقة األخير بزيادة العدد الذ -

 جماً ذرياً ؟أكبرها ح  Csأقل العناصر حجماً ذرياً ، بينما السيزيوم    Fعنصر الفلور  -3

 يقع أسفل يسار الجدول الدوري. Csيقع أعلى يمين الجدول الدوري ، بينما السيزيوم   Fألن الفلور  -

 *** ملحوظة:

 في الدورة الواحدة -      في المجموعة الواحدة -

 يتناسب الحجم الذري تناسباً       يتناسب الحجم الذري تناسباً.

 ً ً       مع العدد الذري  طرديا  مع العدد الذري. عكسيا

 

 

 

تدرج خاصية الحجم الذري 
 لعناصر الجدول الدوري

 العدد الذري

 الحجم الذري

 العدد الذري

 الحجم الذري

 -أوالً: خاصية الحجم الذري



 

  

 

 -السالبية الكهربية : -

 « رونات الرابطة الكيميائية نحوها جذب الكت هي مقدرة الذرة في الجزئ على  »

 ليس للغازات الخاملة قيم تعبر عن سالبيتها الكهربية ؟ /علل  -

 اعالت الكيميائية في الظروف العادية.ألنها عناصر ال تشترك في التف -

 

 

 -المركب القطبي :

 «هو مركب تساهمي الفرق في السالبية الكهربية بين عنصرية كبير نسبياً » 

 علل لما يأتي : -

 الماء والنشادر من المركبات التساهمية القطبية ؟ -1

 نسبياً.ألن الفرق في السالبية الكهربية بين عنصري كالً منهما كبير  -

 قطبية جزئ الماء أقوى من قطبية جزئ النشادر ؟ -2

 .عنصري الماء أكبر مما بين عنصري النشادرألن الفرق في السالبية الكهربية بين  -

 الميثان وكبريتيد الهيدروجين مركبات تساهمية غير قطبية ؟ -3

 ألن الفرق في السالبية الكهربية بين عنصري كالً منهما صغير. -

 مركب كلوريد الصوديوم مركب أيوني وليس تساهمي ؟ -4

 ألن الفرق في السالبية الكهربية بين عنصريه الصوديوم والكلور كبير. -

 اتالمركب
 ةالقطبـــي

 
ً  خاصية السالبية الكهربية  -:ثانيا



 

  

يحتوي غالف تكافؤها 
 4على أقل من 
 الكترونات

غالف تكافؤها  يحتوي
 4على أكثر من 

 7الكترونات واقل من 

يصعب التعرف عليها 
 من أغلفة تكافؤها

يحتوي غالف تكافؤها 
الكترونات ما  7على 

 الكترون 2عدا الهيليوم 

تميل لفقد الكترونات 
حتى تصل للتركيب 

االلكتروني ألقرب 
 يسبقهاغاز خامل 

 بالجدول الدوري

تميل الكتساب 
الكترونات حتى تصل 

للتركيب االلكتروني 
  يليهاألقرب غاز خامل 
 بالجدول

منها ما يفقد ومنها ما 
 يكتسب

 ال تفقد وال تكتسب

تتحول الى أيون 
 موجب

 تتحول الى أيون سالب

تتحول الى أيون 
موجب إذا فقدت وإلى 
أيون سالب إذا 

 اكتسبت

 .ال تكون أيونات

 

 

 -:أشباه الفلزات -

 «  زات وخواص الالفلزاتهي عناصر تجمع خواصها بين خواص الفل  »

 علل / يصعب التعرف على أشباه الفلزات من تركيبها اإللكتروني ؟ -

  بسبب اختالف أعداد اإللكترونات في أغلفة تكافؤها. -

 

 

 في المجموعة الواحدة: -

 .الالفلزيةالخاصية  تقلو  الفلزيةالخاصية  تزداد -

 في الدورة الواحدة: -

 .الالفلزيةالخاصية  تزداد و الفلزيةالخاصية  تقل -

 أشباه الفلزات

الخاصية الفلزية تدرج 
 والالفلزية لعناصر الجدول

 

 

 عناصر الغازات الخاملة عناصر أشباه الفلزات عناصر الالفلزات عناصر الفلزات

 -ثالثاً: الخاصية الفلزية والالفلزية



 

  

dil dil 

 بسبب زيادة الحجم الذري للعناصر وبالتالي سهولة فقد الكترونات أغلفة تكافؤها. -

 تقل الصفة الفلزية لعناصر المجموعة كلما اتجنا من أعلى ألسفل ؟ -2

 بسبب قلة السالبية الكهربية للعناصر وبالتالي تقل قدرتها على جذب الكترونات الرابطة نحوها. - 

 الفلزات بينما الفلور أنشط الالفلزات ؟ السيزيوم أنشط -3

 ألن السيزيوم أكبر العناصر حجماً ذرياً ، بينما الفلور أكبرها سالبية كهربية. -

 أكمل ما يأتي : -

 . خاملوتنتهي بعنصر  قوي فلزيدورة في الجدول الدوري بعنصر  كل دأ تب -1

 بالجدول الدوري.  1A أقوى الفلزات توجد بالمجموعة  -2

 بالجدول الدوري.  7A أقوى الالفلزات توجد بالمجموعة  -3
 

 

 

 الالفلزات الفلزات ارنةوجه المق

التفاعل مع 
األحماض 
 المخففة

تتفاعل بعض الفلزات مع األحماض المخففة 
 ين.مكونة ملح الحمض وغاز الهيدروج

 ال تتفاعل الالفلزات مع األحماض .

Mg + 2HCl    MgCl2 + H2 C + HCl         ال يحدث تفاعل 

التفاعل مع 
األكسجين 
 )االحتراق(

تتفاعل الفلزات مع األكسجين مكونة أكاسيد 
 .القاعديةد فلزية تعرف باألكاسي

تتفاعل الالفلزات مع األكسجين مكونة 
 .يةالحامضأكاسيد الفلزية تعرف باألكاسيد 

2Mg + O2    2MgO C  +  O2  CO2 

ذوبان 
األكاسيد في 

 الماء

 تذوب في الماء مكونة أحماض. يذوب بعضها في الماء مكوناً قلويات.

MgO  +  H2O       Mg(OH)2 CO2  +  H2O       H2CO3 

تعريف 
 األكاسيد

 -األكاسيد القاعدية :

يذوب بعضها في الماء  يةهي أكاسيد فلز
 قلويات.مكونة 

 -األكاسيد الحامضية :

 مكونةتذوب في الماء  يةهي أكاسيد الفلز
 أحماض.

الخواص الكيميائية 
 للفلزات والالفلزات

 كلما اتجهنا من أعلى ألسفل ؟ تزداد الصفة الفلزية لعناصر المجموعة -1

 علل لما يأتي: -



 

  

 علل لما يأتي : -

 ال تعتبر كل القواعد قلويات ، بينما تعتبر كل القلويات قواعد ؟ -1

 ألن القلويات عبارة عن قواعد ذائبة في الماء ، وليست كل القواعد قابلة للذوبان في الماء. -

 باألكاسيد المترددة ؟  3O2Alتعرف بعض األكاسيد مثل أكسيد األلومنيوم   -2

تين الحال القواعد كأكاسيد حامضية ، وفي ألنها تتفاعل مع األحماض كأكاسيد قاعدية ، وتتفاعل مع -

 تعطي ملح وماء.

 

 

 

 -:كيميائيمتسلسلة النشاط ال -

 «  زلياً حسب درجة نشاطها الكيميائيهي ترتيب الفلزات تنا  »

 لماء تبعاً لموقعها في المتسلسلةمع ا الفلزات سلوك -

 سلوكها مع الماء الفلزات

يتفاعالن مع الماء لحظياً ويتصاعد غاز الهيدروجين الذي يشتعل  Naالصوديوم  – Kالبوتاسيوم 
 .بفرقعة

 .يتفاعالن ببطء شديد مع الماء البارد Mgالماغنيسيوم  – Caالكالسيوم 

يتفاعالن مع بخار الماء الساخن فقط في درجات الحرارة  Feالحديد  – Znالخارصين 
 .المرتفعة

 .ال يتفاعالن مع الماء Agالفضة  – Cuالنحاس 

 

 

 

 

 

 

متسلسلة النشاط 

 الكيميائي



 

  

 

 ة.معظمها منخفض الكثافلها بريق معدني وفلزات صلبة  -

 عناصر أحادية التكافؤ.  -

 البرافين. تحفظ تحت سطح الكيروسين أو زيت ائياً ، لذلكعناصر نشطة جداً كيمي -

 لفلزات األقالء بزيادة أعدادها الذرية كلما اتجهنا من أعلى ألسفل. يزداد النشاط الكيميائي -

 علل لما يأتي: -

 لزات األقالء أحادية التكافؤ ؟ف -1

ي وتتحول تفاعل الكيميائفقط تفقده أثناء ال أغلفة تكافؤها على الكترون واحد بسبب احتواء -

 موجب يحمل شحنة واحدة موجبة. إلى أيون

 عناصر القالء تحت سطح الكيروسين؟تحفظ  -2

 عناصر نشطة كيميائياً.ألنها  ها مع مكونات الهواء الجوي الرطبلمنع تفاعل -

 تسمى عناصر األقالء بهذا االسم ؟ -3

  نة محاليل قلوية.ألنها تتفاعل مع الماء مكو -

2Na + 2H2O  2NaOH +   H2  
 هيدروجين    هيدروكسيد صوديوم                ماء          صوديوم             

 تحت الكيروسين ، ويحفظ في زيت البرافين ؟  Li ال يحفظ الليثيوم   -4

ألن كثافة الليثيوم أقل من كثافة الكيروسين وبالتالي يطفو على سطحه ويشتعل في الحال ، بينما  -

 كثافة من زيت البرافين فيغوص فيه . الليثيوم أكبر

 يزداد النشاط الكيميائي لفلزات األقالء واألقالء األرضية من أعلى المجموعة ألسفلها ؟ -5

 بسبب زيادة وكبر الحجم الذري للعناصر ، وبالتالي سهولة فقد الكترونات التكافؤ . -

 ال تطفأ حرائق الصوديوم أو البوتاسيوم بالماء ؟ -7

 ألنها عناصر تتفاعل مع الماء بشدة ويتصاعد غاز الهيدروجين الذي يشتعل بفرقعة. -

2K + 2H2O  2KOH +   H2  
 هيدروجين    هيدروكسيد بوتاسيوم                ماء        بوتاسيوم             

 

1A 

3Li 

11Na 

19K 

37Rb 

55Cs 

87Fr 

 -أوالً: (1Aمجموعة فلزات األقالء )



 

  

 

 

( إلى  Clالكلور  -  F) الفلور  ةــــــالغازيال فلزات تتدرج حالتها الفيزيائية من  -

 (  I) اليود   الصلبة(  إلى  Br) البروم   السائلة

 عناصر أحادية التكافؤ . -

عناصر نشطة كيميائياً ، لذلك ال توجد في الطبيعة في صورة منفردة ، بل في صورة  -

 مركبات كيميائية .

 ( 2F  -  2Cl  -  2Br  -  2Iعناصر جزيئاتها ثنائية الذرة  )   -

 تتفاعل مع الفلزات مكونة أمالح . -

    2K  +  Br2  2KBr 

 البروم   البوتاسيوم    يد البوتاسيوم    ملح بروم    

    2Na + Cl2  2NaCl 

 الصوديوم   الكلور ملح كلوريد الصوديوم         

 الهالوجينات محل العنصر الذي يليه في محاليل أمالحها .يحل كل عنصر من  -

 Cl2    +   2KBr  2KCl   +   Br2 

 كلوريد البوتاسيوم    بروميد البوتاسيوم    الكلورالبروم            

 Br2   +   2KI  2KBr   +    I2 

 اليود      بروميد البوتاسيوم   يوديد البوتاسيوم      البروم        

 علل لما يأتي : -

 باسم الهالوجينات ؟  7Aتسمية عناصر المجموعة  -1

 ألنها تتفاعل مع الفلزات األخرى وتكون أمالح ، وكلمة هالوجين تعني باللغة العربية مكون الملح. -

 عناصر الهالوجينات أحادية التكافؤ بالرغم من أنها ال فلزات ؟ -2

 الكترونات وبالتالي تميل الكتساب الكترون واحد أثناء التفاعل 8افؤها على بسبب احتواء أغلفة تك -

 الكيميائي وتتحول إلى أيونات سالبة يحمل كالً منها شحنة واحدة سالبة.

7A  

9F غاز 

17Cl غاز 

35Br سائل 

53I صلب 

85At 
يحضر 

 ً  صناعيا

 -اً:ثاني (7Aمجموعة الهالوجينــات )



 

  

 ال تتواجد عناصر الهالوجينات في الطبيعة في صورة ذرات منفردة بل مركبات ؟ -3

 اصر نشطة كيميائياً .ألنها عن -

 ؟ 17يقل نشاط عناصر الهالوجينات كلما اتجهنا ألسفل في المجموعة  -4

 بسبب صغر قيم السالبية الكهربية لعناصرها بزيادة العدد الذري في المجموعة . -

 

 

 

  علل لما يأتي : -

 السائل في قلب المفاعل النووي ؟ Naيستخدم الصوديوم  -1

ألنه فلز جيد التوصيل للحرارة ، حيث يقوم بنقل الحرارة من قلب المفاعل إلى خارجه الستخدامها  -

 الحصول على الطاقة البخارية الالزمة لتوليد الكهرباء. في

 ( المشع في حفظ األغذية ؟60) Coيستخدم الكوبلت  -2

 ألن أشعة جاما التي تصدر عنه تمنع تكاثر خاليا الجراثيم دون أن تؤثر على صحة اإلنسان . -

 في صناعة الشرائح المستخدمة في أجهزة الكمبيوتر ؟ Siيستخدم السيليكون  -3

 وصيلها للكهرباء على درجة حرارتها .ألنه من أشباه الموصالت التي يتوقف ت -

 المسال في حفظ قرنية العين ؟ Nيستخدم النيتروجين  -4

 م.ْ   196-النخفاض درجة غليانه إلى  -

 

 

 

 

 

عض العناصر خواص ب
 واستخداماتها



 

  

 علل / ال يستطيع أي كائن حي أن يعيش بدون الماء ؟ -

 ألن الماء هو الوسط الذي تتم فيه جميع العمليات الحيوية داخل الجسم . -

 

 

مع  Oيتكون جزئ الماء من ارتباط ذرة أكسجين  -

 2Hذرتي هيدروجين 

 برابطتين تساهميتين Hمع ذرتي  Oترتبط ذرة  -

 .ْ   1.405هما الزاوية بين

 .هيدروجينيةينشأ بين جزيئات الماء روابط  -

من  أضعفبالرغم من أن الرابطة الهيدروجينية  -

 الماء.التساهمية إال أنها مسئولة عن شذوذ خواص 

   -الرابطة الهيدروجينية : - 

 «  المركبات القطبية كالماءات بعض هي نوع من التجاذب اإللكتروستاتيكي الضعيف ينشأ بين جزيئ  »

 علل / وجود الروابط الهيدروجينية بين جزيئات الماء ؟ -

 بب كبر قيمة السالبية الكهربية لألكسجين مقارنةً بالهيدروجين.بس -

 

 

 

 

 الغازية ) بخار الماء ( - السائلة ) المسطحات المائية ( - الصلبة ) الجليد في القطبين ( - 

 

 علل لما يأتي: -

 الماء مذيب قطبي جيد ؟ -1

ات بألن له القدرة على إذابة معظم المركبات األيونية وبعض المرك -

 التساهمية مثل السكر .

 

 خواص المـــاء

 1 يتواجد في حاالت المادة الثالث

 2 الماء مذيب قطبي جيـــد



 

  

 يذوب السكر في الماء بالرغم من أنه مركب تساهمي ؟ -2

 لسكر يستطيع تكوين روابط هيدروجينية مع الماء .ألن ا -

 ال يذوب زيت الطعام في الماء ؟ -3

 ه مركب تساهمي ال يستطيع تكوين روابط هيدروجينية مع الماء .ألن -

 

 مْ   ..1 ويغلي عند درجة حرارة صفريتجمد الماء عند درجة حرارة  -

 علل / ارتفاع درجتي غليان وتجمد الماء ؟ -

 بسبب وجود الروابط الهيدروجينية بين جزيئات الماء . -

 

 ما يأتي: أكمل -

 وأكبر قيمة عند درجة حرارة صفر    أقل قيمة لكثافة الماء عند درجة حرارة -

  مْ   4

 علل لما يأتي: -

 يطفو الثلج على سطح الماء ؟ -1

 ألن كثافة الثلج الصلب أقل من كثافة الماء السائل . -

 انخفاض كثافة الماء عند تجمده ؟ -2

 لورات ثلج سداسية الشكل بينها فراغات .بسبب زيادة حجمه نتيجة تجمع جزيئات الماء مكونه بل -

 انفجار زجاجة الماء الموضوعة في فريزر الثالجة ؟ -3

 بسبب زيادة حجم الماء عند تجمده . -

 تستطيع بعض الكائنات الحية المائية أن تعيش في المناطق الباردة ؟ -4

 بسبب وجود طبقة من الجليد على سطح الماء تحمي المياه العميقة من التجمد . -

 أيهما أكبر حجماً ؟ ولماذا ؟ -س :

م   2م ، واألخرى عند درجة  حرارة ْ   12نقي إحداهما عند درجة حرارة كتلتان متساويتان من الماء ال -

م .  12م     حجم الماء عند درجة   2حجم الماء عند درجة  - ؟

 

 3 ارتفــاع درجتي غليانه وتجمده

 4 انخفاض كثافته عند التجمد

 م تقل كثافته بسبب زيادة حجمه .  4ألن عند انخفاض درجة حرارة الماء عن  -



 

  

 

 

 علل / الماء النقي متعادل التأثير على ورقتي عباد الشمس ؟ -

المسئولة عن الخواص  H+ألنه يعطي عند تأينه أعداداً متساوية من أيونات الهيدروجين الموجبة  -

 المسئولة عن الخواص القاعدية . OH-الحمضية ، وأيونات الهيدروكسيد السالبة 

 

 

 يا أجسام الكائنات الحية ؟علل / بقاء المحاليل المائية الموجودة في خال -

 ألن المــاء مقاوم لالنحالل بالحرارة إلى عنصريه األكسجين والهيدروجين . -

 

 

 

 في تحليل المــاء كهربياً . فولتامترهوفمان يستخدم جهاز -

بينما يسمى  المصعد( في فولتامترهوفمان +يسمى القطب الموجب ) -

 .المهبط( -القطب السالب )

( والذي يزيد اشتعال الشظية +فوق المصعد ) األكسجينيتصاعد غاز  -

 المتقدة.

( والذي يشتعل بفرقعة محدثاً -فوق المهبط )  الهيدروجينيتصاعد غاز  -

 ب.لهب أزرق شاح

 حجم الغاز المتصاعد فوق القطب الموجب.  ضعفحجم الغاز المتصاعد فوق القطب السالب   -

 .3سم12فإن حجم الغاز المتكون عند المهبط  3سم7إذا كان حجم الغاز المتكون فوق المصعد  -

 

  2H2O    2H2      +     O2  

 مـــاء   هيدروجين                  أكسجين                     

                           1                  :2 

 تحليل
 كهربي

 5 متعادل التأثير على ورقتي عباد الشمس

 7 انحالل المـــاء بالكهرباء

التحليل الكهربي 
 للمـــاء



 

  

 ؟إضافة قطرات من حمض الكبريتيك المخفف إلى الماء النقي في جهاز فولتامترهوفمان -1

 ألن الماء النقي ردئ التوصيل للتيار الكهربي . -

 الكهربي ؟الماء النقي ردئ التوصيل للتيار  -2

  ألنه ضعيف التأين . -

 

 -تلوث المياه: -

في خواصها ، بصورة  هو إضافة أي مادة إلى المياه بشكل يحدث تغيراً تدريجياً مستمراً  »

 «وحياة الكائنات الحية  تؤثر على صحة

 أنواع ملوثات المياه -

 ملوثات صناعية ملوثات طبيعية

 مصدرها ظواهر طبيعية مثل:

 انفجار البراكين -

 البرق -

 موت الكائنات الحية -

 مصدرها أنشطة اإلنسان مثل:

 المبيدات الكيميائية واألسمدة الزراعيةاستخدام  -

 القاء مياه الصرف ومخلفات المصانع وتسرب زيت البترول -

 حرق الفحم والبترول وتكون األمطار الحامضية -

 أنواع تلوث المياه -

 اراألضر المنشأ نوع التلوث

 تلوث بيولوجي
ينشأ من اختالط فضالت اإلنسان والحيوان 

 بالمياه

 اإلصابة بـ:

 البلهارسيا  -1

 التيفويد -2

 االلتهاب الكبدي الوبائي -3

 تلوث حراري
ينشأ من ارتفاع درجة حرارة المناطق البحرية 

 ويةوالتي تستخدم مياهها في تبريد المفاعالت الن
والكائنات البحرية  هالك األسماك

 نتيجة انفصال األكسجين الذائب

 تلوث كيميائي
ينشأ من تصريف مخلفات المصانع ومياه 

 الصرف الصحي في البحار واألنهار

 مخموت خاليا ال -1

 )تناول أسماك ملوثة بالرصاص(

 فقدان البصر -2

 تلـــوث الميـــاه

 علل لما يأتي : -



 

  

 ) شرب مياه ملوثة بالزئبق (

 سرطان الكبد -3

 ) تناول أغذية ملوثة بالزرنيخ (

 تلوث إشعاعي
ينشأ من تسرب المواد المشعة من المفاعالت 
ت االنووية أو القاء النفايات الذرية في المحيط

 والبحار
------ 

 

 

 

 عدم القاء مياه الصرف الصحي ومخلفات المصانع والحيوانات النافقة في األنهار والترع . -1

 تطهير خزانات مياه الشرب فوق األسطح بشكل دوري ومستمر . -2

   تطوير محطات تنقية المياه . -3

 حول حماية المياه من التلوث.نشر الوعي البيئي بين الناس  -4

 عدم تخزين مياه الصنبور في زجاجات المياه المعدنية البالستيكية الفارغة ، -5

 ة بالسرطان .ألنها تتفاعل مع غاز الكلور المستخدم في تطهير المياه فتزيد من معدل اإلصاب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طرق حماية 
 المياه من التلوث



 

  

 

 -الغــــــالف الجـــــوي: -

 ر معها حول محورها ويمتدبالكرة األرضية ويدوهو غالف غازي يحيط » 

 «كيلومتر فوق سطح البحر  1111بارتفاع حوالي 

 -الضغط الجـــــــــــوي: -

 «وطوله ارتفاع الغالف الجوي  2م1هو وزن عمود من الهواء مساحة مقطعه » 

 -الضغط الجوي المعتاد: -

 « مللي بار1113125ويساوي  هو الضغط الجوي عند مستوى سطح البحر» 

 أكمل ما يأتي : -

 . البارومتراتيقاس الضغط الجوي بأجهزة تعرف بـ   -1

 . مللي بار ...1وهي تساوي     الباريقدر الضغط الجوي بوحدة     -2

 مللي بار .  1.13025الضغط الجوي المعتاد يساوي   -3

 الضغط الجوي. اديزدالضغط الجوي ، بينما كلما انخفضنا ألسفل   يقلكلما ارتفعنا ألعلى  -4

 كم. 3من كتلة الهواء الجوي تتواجد ما بين سطح البحر وحتى ارتفاع  ٪.5   -5

 كم. 16من كتلة الهواء الجوي تتواجد ما بين سطح البحر وحتى ارتفاع  ٪.9   -6

تعرف الخطوط المنحنية التي تصل بين نقاط الضغط المتساوي على خرائط الضغط الجوي بـ  -8

 .راأليزوبا

 .  Lوالمنخفض بالرمز   Hيرمز لمناطق الضغط الجوي المرتفع على خرائط الضغط بالرمز  -7

 اذكر استخداماً واحداً لكالً من: -

 تحديد الطقس اليومي المحتمل بمعلومية الضغط الجوي.    -: األنيرويد -1

 تحديد ارتفاع تحليق الطائرات بمعلومية الضغط الجوي .    -:األلتيميتر -2

 علل لما يأتي : -

 ألرض ؟حركة الرياح من منطقة ألخرى على سطح ا -1

 بسبب اختالف قيمة الضغط الجوي من منطقة ألخرى. -

 ا عن سطح البحر ؟يقل الضغط الجوي كلما ارتفعن -2

 بسبب نقص طول عمود الهواء بين الغالف الجوي وسطح البحر وبالتالي يقل وزنه. -

 يزداد الضغط الجوي كلما انخفضنا عن سطح البحر ؟ -3

 بسبب زيادة طول عمود الهواء بين الغالف الجوي وسطح البحر وبالتالي زيادة وزنه. -



 

  

 

 

 

 :أكمل ما يأتي -

 طبقات. أربع يتكون الغالف الجوي من -1

 تثبت فيها درجة الحرارة. طقة فاصلةمنيفصل بين كل طبقتين  -2

 والستراتوسفير.بين طبقة التروبوسفير   التروبوبوزتفصل منطقة   -3

 بين طبقة الستراتوسفير والميزوسفير. السترتوبوزتفصل منطقة   -4

 بين طبقة الميزوسفير والثرموسفير.  الميزوبوزتفصل منطقة   -5

 

 

 

 األولى. - الترتيب

 كيلومتر. 13متوسط  - االرتفاع عن سطح البحر

 كيلومتر تقريباً.13 - السمك

 من بخار الماء. ٪99من كتلة الهواء الجوي ، و  ٪85 - المحتوى

 درجة الحرارة
تصل في  كيلومترحتى 1م لكل   615تقل كلما ارتفعنا ألعلى بمقدار -

 م  61-نهايتها إلى 

 الضغط الجوي
( من الضغط 111يقل كلما ارتفعنا ألعلى حتى يصل في نهايتها إلى ) -

 .مللي بار 111قيمته حوالي الجوي المعتاد ،أي تصل 

 يتحرك رأسياً. - حركة الرياح

طبقات الغالف 
 الجوي

 -أوالً: طبقة التــروبــوسفيـــر



 

  

 ألنها تحدث بها كل التقلبات والظواهرالجوية . -

 تحدث بطبقة التروبوسفير كافة الظواهر الجوية ؟ -2

 واء الجوي .من كتلة اله ٪85الحتوائها على نسبة  -

 طبقة التروبوسفير هي المسئولة عن تنظيم درجة حرارة سطح األرض ؟ -3

 من بخار ماء الغالف الجوي . ٪99ئها على نسبة الحتوا -

 يتحرك الهواء بطبقة التروبوسفير بشكل رأسي ؟ -4

 بسبب تصاعد تيارات الهواء الساخنة ألعلى وهبوط تيارات الهواء الباردة ألسفل . -

 ال تصلح طبقة التروبوسفير لتحليق الطائرات بها ؟ -5

 ألن حركة الهواء فيها رأسياً ، كما أنها تحدث بها كل الظواهر والتقلبات الجوية المعروفة . -

 

 

 

 م ؟  .3كيلومتر ودرجة الحرارة عند سفحه  4احسب درجة الحرارة على قمة جبل ارتفاعه  -1

 ــــ/الحل

 م  26=    615×    4مقدار االنخفاض في درجة الحرارة =  -

 م  4=    26  -  31درجة الحرارة عند القمة  =   -

 م ؟  .1-كيلومتر ودرجة الحرارة عند قمته  5احسب درجة الحرارة عند قاعدة جبل ارتفاعه  -2
 ــــ/الحل

 م  3215=    615×    5مقدار االرتفاع في درجة الحرارة  =   -

 م  2215=    3215+     11-لحرارة عند قاعدة الجبل   =  درجة ا -

 م ؟  13م ، وعند قمته   39احسب ارتفاع جبل درجة الحرارة عند سفحه  -3

 ــــ/الحل

مسائل على 
 درجة الحرارة

 علل لما يأتي : -

 تعرف طبقة التروبوسفير بالطبقة المضطربة ؟ -1

م  26=    13  -  39مقدار التغير في درجة الحرارة  =   -

 كيلومتر  4=    615÷    26مقدار ارتفاع الجبل =   -



 

  

 

 

 

 الثانية. - الترتيب

 كم فوق سطح البحر. 51 حتىكم  13تمتد من ارتفاع  - االرتفاع عن سطح البحر

 كيلومتر تقريباً. 38 - السمك

 المحتوى
كم فوق سطح  41 : 21اع من تحتوي على غاز األوزون على ارتف -

 .البحر

 .متزداد كلما ارتفعنا ألعلى حتى تصل في نهايتها صفر   - درجة الحرارة

 الضغط الجوي
( من  11111يقل كلما ارتفعنا ألعلى حتى يصل في نهايتها إلى )  -

 مللي بار .  1أي تصل قيمته حوالي   الضغط الجوي المعتاد

ً يتحرك  - حركة الرياح  .أفقيا

 علل لما يأتي : -

 تسمى طبقة الستراتوسفير بالغالف األوزوني ؟ -1

 الموجود بالغالف الجوي .بسبب احتوائها على معظم غاز األوزون  -

 الجزء السفلي من طبقة الستراتوسفير مناسب لتحليق الطائرات به ؟ -2

 ألنه خالي من الغيوم واالضطرابات الجوية ، كما أن حركة الهواء فيه أفقياً . -

 م حتى تصل في نهايتها الصفر المئوي ؟  .7-ترتفع درجة الحرارة بالستراتوسفير من  -3

 بسبب احتوائها على طبقة األوزون التي تمتص أشعة الشمس فوق البنفسجية . -

 

 

 الثالثة. - الترتيب

 كم فوق سطح البحر. 75كم حتى  51تمتد من ارتفاع  - االرتفاع عن سطح البحر

 تقريباً.كيلومتر  35 - السمك

 -اً:ثاني طبقة الستــراتـوسفيـــر

 -اً:ثالث طبقة الميـــزوسفيـــر



 

  

 .الهيدروجينو  الهيليومكميات محدودة من غازي  - المحتوى

 .م  91-حتى تصل في نهايتها  تقل كلما ارتفعنا ألعلى بمعدل كبير جداً  - درجة الحرارة

 الضغط الجوي
  1111يقل كلما ارتفعنا ألعلى حتى يصل في نهايتها إلى حوالي   -

 مللي بار .

 علل لما يأتي : -

 طبقة الميزوسفير طبقة شديدة التخلخل ؟ -1

 بسبب احتوائها على كميات محدودة من غازي الهيليوم والهيدروجين . -

 تعتبر طبقة الميزوسفير هي ابرد طبقات الغالف الجوي ؟ -2

 م   91-بسبب انخفاض درجة الحرارة فيها باالرتفاع ألعلى حتى تصل في نهايتها عند الميزوبوز إلى  -

 لطبقة الميزوسفير أهمية كبرى بالنسبة لكوكب األرض ؟ -3

 ألنها تحمي كوكب األرض من الكتل الصخرية الفضائية وتحرقها وتحولها إلى شهب  . -

 

 

 الرابعة. - الترتيب

 كم فوق سطح البحر. 685كم حتى  75تمتد من ارتفاع  - االرتفاع عن سطح البحر

 كيلومتر تقريباً. 591 - السمك

 المحتوى
خالية من الغازات والجزء العلوي يحتوي على أيونات مشحونة  -

 .األيونوسفيرويسمى 

 درجة الحرارة
 حتى تصل في نهايتها ترتفع كلما ارتفعنا ألعلى بمعدل كبير جداً  -

 .م  1211

ً  - الضغط الجوي  .ينعدم تماما

 -اً:رابع طبقة الثـــرموسفيـــر



 

  

م.ْ   1211ألن درجة الحرارة فيها ترتفع كلما ارتفعنا ألعلى بمعدل كبير جداً حتى تصل في نهايتها  -

 

 

 

 -:رــــــــــيـوسفـــــونــــاألي -1

نة توجد في الجزء العلوي من طبقة تحتوي على أيونات مشحو  »

 «  كم فوق مستوى سطح البحر 811الثرموسفير وتمتد حتى ارتفاع 

 -:نـــان آليـــــزامي فـــــــح -2

 «  حزامان مغناطيسيان يحيطان باأليونوسفير  »

-:الشفق القطبي )األورورا( -3

 

 «  ستائر ضوئية ملونة ومبهرة ترى من القطبين الشمالي والجنوبي  »

 -:رــــــــوسفيـــــــــــــاألكس -4

 «  المنطقة التي يندمج فيها الغالف الجوي بالفضاء الخارجي  »

 :أهمية كالً من اذكر -

عي ، النعكاس موجات تلعب دوراً هاماً في االتصاالت الالسلكية والبث اإلذا  -:رـــوسفيـــونــاألي -1

 الراديو عليها والتي تبثها محطات اإلذاعة ومراكز االتصاالت .

 تشتيت اإلشعاعات الكونية الضارة بعيداً عن سطح األرض .  -:نـحزامي فان آلي -2

 تسبح فيها األقمار الصناعية التي تستخدم في كثير من المجاالت .  -:رــــــوسفيــاألكس -3

 التعرف على الطقس . واالتصاالت الالسلكية والبث التليفزيوني واإلذاعي   -:األقمار الصناعية -4

 

 مفاهيم هامة

 علل لما يأتي : -

 تعتبر طبقة الثرموسفير هي أسخن طبقات الغالف الجوي ؟ -1



 

  

 

 

 

  األوزون طبقة تركيب -

 والذي يتكون على خطوتين 3Oتتركب طبقة األوزون من غاز األوزون  -

1 - O2  O  +  O 

2 - O2  +  O   O3 

 )األكسجين(. مع جزئ من نفس العنصر )األكسجين( من اتحاد ذرة لعنصراألوزون يتكون جزئ  -

 األوزون طبقة موقع -

 .فوق سطح البحر كم .4: .2ما بين توجد طبقة األوزون في طبقة السترتوسفير على ارتفاع يتراوح  -

 علل / تتكون طبقة األوزون في طبقة الستراتوسفير من الغالف الجوي ؟-

ألنها أول طبقة من طبقات الغالف الجوي تحتوي على كمية مناسبة من غاز األكسجين وتقابل  -

 األشعة فوق البنفسجية الصادرة من الشمس .

 األوزون طبقة سمك -

 . كيلومتر .2سمك طبقة األوزون حوالي يبلغ  -

 .معدل الضغط ودرجة الحرارةفي  ملم 3أن سمك طبقة األوزون حوالي  دوبسونافترض العالم  -

  -)م.ض.د(: معدل الضغط ودرجة الحرارة -

 « معتاد ودرجة حرارة الصفر المئوي الضغط الجوي اليقصد به   »

 . دوبسون ..3أن درجة األوزون الطبيعية تعادل  دوبسونافترض  -

 . دوبسون تقدر درجة األوزون بوحدة -

 األوزون طبقة أهمية -

 الغة.بلما لهما من آثار كيميائية ضارة بنفسجية البعيدة ومعظم المتوسطة تمنع نفاذ األشعة فوق ال -

 ٪5المتوسطة بنسبة و ٪111تنفذ األشعة القريبة بنسبة  -

UV 

 -:أوالً  ظاهرة تآكل طبقة األوزون

 ٪95والمتوسطة بنسبة  ٪111ال تنفذ األشعة البعيدة بنسبة  -



 

  

 األوزون طبقة تآكل -

 .ثقب األوزونم وسماه العلماء  1987لألرض عام  القطب الجنوبيالتآكل فوق منطقة  ُرصد -

 علل/ يزداد ثقب طبقة األوزون ) تقل درجة األوزون ( في شهر سبتمبر من كل عام ؟ -

بي بيعي فوق منطقة القطب الجنوبسبب تجمع الملوثات في شكل سحب سوداء تدفعها الرياح بشكل ط -

 هذا التوقيت من كل عام .في 

 األوزون طبقة ملوثات -

1 
مركبات 

كلوروفلوروكربون 
(CFCs) 

 وتستخدم كـ : الفريوناتمعروفة تجارياً باسم  -

 .مادة مبردة في أجهزة التبريد -1

 .مادة دافعة لرذاذ اليروسوالت -2

 .مادة نافخة لعبوات الفوم -3

 .الدوائر االلكترونية شرائح مادة مذيبة في تنظيف -4

  .الصوامعلحماية مخزون المحاصيل الزراعية في يستخدم مبيد حشري  - غاز بروميد الميثيل 2

 .الماء كحرائق البترولتستخدم في إطفاء الحرائق التي ال تطفا ب - الهالونات 3

 .من الصوت )طائرات الكونكورد( تنتج من احتراق وقود الطائرات األسرع - أكاسيد النيتروجين 4

 

 

 -رار العالمي:ــــظاهرة االحت -

القريب من سطح  هي االرتفاع المستمر في متوسط درجة حرارة الهواء »

 «ظاهرة االحتباس الحراري بسبب  األرض

 -ظاهرة االحتباس الحراري: -

 روبوسفير نتيجة لزيادة نسبةهي احتباس األشعة تحت الحمراء في طبقة الت» 

 «األرض  الغازات الدفيئة فيها والتي تسبب ارتفاع درجة حرارة كوكب

 -اً:ثاني ظاهــرة االحتـــرار العالمـــي



 

  

 O2N غاز أكسيد النيتروز SCFC 5 مركبات الكلوروفلوروكربون 2

    4CH غاز الميثان 3

 علل لما يأتي : -

 والغازات الدفيئة في الهواء ؟  2CO التزايد المستمر في نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون  -1

 الحفري.بسبب التزايد المستمر في قطع وحرق أشجار الغابات واحتراق الوقود  -

 عدم قدرة األشعة تحت الحمراء على النفاذ من الغالف الجوي لالرض ؟ -2

-
 

طولها الموجي.بسبب كبر 

 *** ملحوظات هامة:

 . ٪0.38.إلى  ٪0.31. م من2115زادت نسبة ثاني أكسيد الكربون عام  -

 .الصوبة الزجاجيةرة االحتباس الحراري بأثر يشبه العلماء ظاه -

 .كيميائية فوق البنفسجية أثر بينما لألشع حراريلألشعة تحت الحمراء أثر  -

 العالمي لالحترار السلبية اآلثار - 

 ذوبان جليد القطبين -1

 التغيرات المناخية الحادة -2

 :ما النتائج المترتبة على -

 ذوبان جليد القطبين ؟ -1

 .اختفاء بعض المناطق الساحلية -

 .الدب القطبي -فيل البحر  :اقراض بعض الحيوانات القطبية مثل -

 التغيرات المناخية الحادة ؟ -2

 .حدوث األعاصير االستوائية -

 .حدوث الفيضانات المدمرة -

 .حدوث موجات الجفاف -

  .حدوث حرائق الغابات -

 الدفيئة الغازات أهم -

 O2H بخار الماء 2CO 4 غاز ثاني أكسيد الكربون 1



 

  

 

 

 -الحفريات : -

 «الكائنات الحية القديمة المحفوظة في الصخور الرسوبية  هي آثار وبقايا» 

 قارن بين األثر والبقايا ؟ -

 اـــــــــايــالبق رـــــــاألث

اآلثار الدالة على نشاط الكائن الحي القديم أثناء 
 حياته.

اآلثار الدالة على بقايا الكائن الحي القديم بعد 
 موته.

 الحفريات أنواع -

 

 

 -:فريات كائن كاملح -

حفريات احتفظت بكل تفاصيل وكونات جسمها نتيجة للدفن السريع بمجرد موتها   »

 «  في وسط حافظ عليها من التحلل

    لكهرماناو      الجليدتتكون حفرية الكائن الكامل نتيجة دفن الكان في وسط يحميه من التحلل مثل    -

  الحشرات في الكهرمان -2  الماموث في الجليد -1 -األمثلة : -

في  سنة نتيجة انهيارات جليدية ألف25التي انقرضت منذ حوالي  األفيالمن نوعاً   » -الماموث : -

 «سيبيريا  

المادة الناتجة من تجمد المادة الصمغية التي كانت تفرزها األشجار الصنوبرية   » -:الكهرمان -

 «  ةــالقديم

 

 

 -:القالب -

صل للتفاصيل الداخلية لهيكل كائن حي قديم تركها بعد موته في الصخور نسخة طبق األ  »

 «  الرسوبية

 1 حفريـــة كائـــن كــامـــل

 2 حفريـــة قـــالـــب



 

  

 .حفرية الترايلوبيت -3  .حفرية األمونيت -2  .حفرية النيموليت -1 -األمثلة: -

 

 -:الطابع -

صل للتفاصيل الخارجية لهيكل كائن حي قديم تركها بعد موته في الصخور ة طبق األنسخ  »

 «  الرسوبية

 حفرية صدفة محار. -3 حفرية نبات سرخسي. -2 حفرية طابع سمكة. -1 -األمثلة: -

 قارن بين الطابع واألثر ؟ -

 رـــاألث عــابــالط

 ما يتركه جسم الكائن الحي أثناء حياته . جسم الكائن الحي بعد موته في الصخور . ما يتركه

 أنفاق الديدان   -مثل : أثر قدم ديناصور    طابع نبات من السرخسيات   -مثل : طابع سمكة   

 

 

 -:الحفريات المتحجرة -

\ 

 -:التحجر -

إحالل المعادن محل المادة تحول أجزاء الكائنات الحية القديمة إلى مواد صخرية نتيجة عملية   »

 «  العضوية للكائن الحي جزء بجزء

 حفريات األخشاب المتحجرة. -3 حفرية بيض ديناصور. -2 حفرية سن ديناصور. -1 -األمثلة: -

 -:األخشاب المتحجرة -

ا محل السيليكمادة نتيجة إحالل تكونت حفريات تدل على تفاصيل حياة نبات قديم   »

 «  مادة الخشب جزء بجزء

 سنة. مليون35تكونت األخشاب المتحجرة منذ أكثر من  -

 علل لما يأتي : -

 تسمية منطقة الغابات المتحجرة بالقطامية بجبل الخشب ؟ -1

 الصخور.بسبب احتوائها على أخشاب متحجرة تشبه  -

 3 حفريـــة طـــابـــع

 4 الحفـــريـــات المتحجـــرة



 

  

 تعتبر األخشاب المتحجرة حفريات بالرغم أنها تشبه الصخور ؟ -2

 قديم.ألنها تدل على تفاصيل حياة نبات  -

 

 

 

 

 

 

 -الحفريات المرشدة: -

جغرافي  هي حفريات الكائنات الحية القديمة التي عاشت لمدى زمني قصير ومدى» 

 «انقرضت ولم تتواجد في حقب الحياة التالية  واسع ثم

 علل / يدل عمر الحفرية المرشدة على عمر الصخور الرسوبية الموجودة بها ؟ -

 ألن عمر الصخور من عمر الحفريات الموجودة بها . -

 

 

 ما النتائج المترتبة على : -

 وجود حفريات النيموليت في صخور األحجار الجيرية بجبل المقطم ؟ -1

 سنة.مليون 35يدل وجودها على أن هذه المنطقة كانت قاع بحر منذ أكثر من  -

 أنواع الحفريات تبعاً لطرق تكونها

 الماموث

2 

ية  كائن حفر

 كامل

1 

 حفرية طابع

4 

حفريات 

 متحجرة
 حفرية قالب

3 

 األمونيت

 النيموليت

 الترايلوبيت

 نبات سرخسي

 طابع سمكة

 أخشاب متحجرة

 الكهرمان سن ديناصور

 صدفة محار بيض ديناصور

أهميـــة 
 الحفـــريـــات

 1 تحديد العمر النسبي للصخور الرسوبية

 2 االستدالل على البيئات القديمـــة



 

  

 وجود حفريات نباتات من السرخسيات في مكان ما ؟ -2

 ممطرة.لتكونها كانت بيئة استوائية حارة يدل وجودها على أن البيئة المعاصرة  -

 وجود حفريات المرجان في مكان ما ؟ -3

 ضحلة.بحار دافئة صافية  يدل وجودها على أن البيئة المعاصرة لتكونها كانت -

 مليون سنة ؟35علل / جبل المقطم كان قاع بحر منذ أكثر من  -

 مليون سنة في صخور األحجار الجيريه به.35سبب وجود حفريات النيموليت التي عاشت منذ ب -

 

 

 -السجل الحفري: -

ن ظهورها م ت الصخور الرسوبية حسب تتابعهو تسلسل الحفريات الموجودة في طبقا» 

 «  (األقدم )البسيط( إلى األحدث )الراقي

 :أن يتضح الحفري لالسج من  -

 .اليابسثم انتقلت إلى  البحارظهرت أوالً في الحياة  -1

 .الراقيإلى  البسيطتطورت الكائنات الحية من  -2

 .السراخس و  الحزازياتسبقت  الطحالبفي عالم النبات يدل السجل الحفري على أن  -3

 .كاسيات البذورسبقت  عاريات البذورنبات يدل السجل الحفري على أن  في عالم ال -4

 .قارياتالفسبقت  الالفقارياتفي عالم الحيوان يدل السجل الحفري على أن  -5

 الثدييات و الطيورثم ظهرت  الزواحف  ثم البرمائياتثم   األسماكأول ما ظهر من الفقاريات هو  -6

 ً  .معا

 .الطيورو    الزواحفحلقة وصل بين  األركيوبتركس  يمثل -8

 

 

 على الظروف المالئمة لتكون الراديوالرياو ،  الفورامنيفرايدل وجود حفريات الكائنات الدقيقة مثل  -

 البترول.

 

 3 دراســـة تطور الحيـــاة

 4 التنقيـــب عن البتـــرول



 

  

 

 -االنقراض: -

 ائنات الحية دون تعويض حتى موتهو التناقص المستمر في أعداد أفراد النوع الواحد من الك» 

 «كل أفراد النوع 

 

 

 

 

ً  المنقرضة األنواع -  قديما

  األركيوبتركس -   الماموث -  الديناصورات - 

ً  المنقرضة األنواع -  حديثا

 القط البري األسترالي )قط تسمنيان( -   طائر الدودو -   الكواجا - 

 ؟ض طائر الدودو اعلل /  انقر -

 .قدرته على الطيران لصغر أجنحته  بسبب عدمألنه كان فريسة سهلة الصيد  -

 اكتب المفهوم العلمي :  -

 ا(ـــــــــــــــواجـــــــالك)  شكل الحصان والحمار الوحشي . حيوان ثديي يجمع بين  -1

 القط البري االسترالي() حيوان ثديي له رأس ذئب وذيل كلب وجلد نمر وجراب كنجارو .  -2

اصطدام النيازك 
 باألرض

انبعاث غازات 
 سامة من البراكين

حلول عصر 
 جليدي طويل

الحركات 
 األرضية العنيفة

 أسباب االنقراضات الكبرى القديمة

1 2 4 3 

تدمير الموطن 
 األصلي للكائن

 الصيـــد الجـــائر
التغيرات المناخية 
 والكوارث الطبيعية

 التلـــوث البيئـــي

 باب االنقراض في العصور الحديثةأس

1 2 4 3 



 

  

 باالنقراض المهددة األنواع -

 طائر أبو منجل -3  الخرتيت )وحيد القرن( -2  دب الباندا -1 

 البردينبات  -6   النسر األصلع -5 كبش أروى -4 

 تسمية النسر األصلع بهذا االسم ؟ /علل  -

 من بعيد وكأنه أصلع . ألن رأسه مغطى بريش أبيض يجعله يبدو - 

 

 

 

 

 ائية مما يؤثر على باقي أفرادعند انقراض نوع أو أكثر يتوقف الدور الذي يقوم به في السلسلة الغذ -

 السلسلة الغذائية .

 -السلسلة الغذائية: -

هي المسار الذي تسلكه الطاقة عند انتقالها » 

من كائن حي إلى كائن حي آخر داخل 

 «النظام البيئي 

 ماذا يحدث عند: -

 غياب الضفدعة من سلسلة غذائية برية ؟ -1

 تموت الثعابين جوعاً ويزداد عدد الجراد فيقضي على الحشائش . -

 غياب الثعابين من سلسلة غذائية برية ؟ -2

 يموت البوم جوعاً ويزداد عدد الضفادع  فتقضي على الجراد . -

 انقراض نوع أو أكثر من نظام بيئي متزن ؟ -3

 تحدث فجوة في مسار الطاقة داخل النظام البيئي مما يؤدي إلى اختالل توازنه وربما تدميره . -

 

 

 

 

 ام البيئي البسيط والنظام البيئي المركب مع ذكر أمثلة ؟قارن بين النظ -

أثر االنقراض على 

 التوازن البيئي

البيئية  األنظمة
 وتأثرها باالنقراض



 

  

 النظام البيئي المركب النظام البيئي البسيط

 .نظام بيئي كثير األنواع .بيئي قليل األنواعنظام 

 .ال يتأثر كثيراً عند غياب نوع من الكائنات الحية .يتأثر بشدة عند غياب نوع من الكائنات الحية

 .تتعدل البدائل التي تعوض غياب أحد األنواع .ال يوجد به بدائل تعوض غياب أحد األنواع

 االستوائيةالغابة  : لامث الصحراء  :لامث

 

 

 

 تربية وإكثار األنواع المهددة باالنقراض ، وإعادة توطينها في بيئاتها األصلية . -1

 إنشاء بنوك جينات لألنواع المهددة جداً باالنقراض . -2

 إقامة المحميات الطبيعية . -3

 

 

 -الطبيعية:المحميات  -

هي أماكن آمنة يتم تخصيصها لحماية األنواع المهددة بخطر االنقراض في » 

 «الطبيعية  هاأماكن

 العالم في الطبيعية المحميات أشهر -

 .الرماديالدب فيها حماية يتم  .....بالواليات المتحدة األمريكية :  محمية بلوستون -1

 الباندا.دب فيها حماية يتم  ....بشمال غــــــــرب الصيــــن :  محمية البـــــاندا -2

 مصر في الطبيعية المحميات أشهر -

 رأس محمد )بجنوب سيناء(محمية  -1

 م ، وتحتوي على أنواع نادرة من الشعاب1973أول محمية طبيعية مصرية أنشأت عام  -

 .ية واألسماك الملونةالمرجان

 محمية وادي الريان )بالفيوم( -2

مليون  41بها حفريات لهياكل عظمية كاملة لحيتان عمرها حواليو وادي الحيتانمنطقة  تضم -

 .سنة

طرق حماية الكائنات 
 الحية من االنقراض

المحميــات 
 الطبيعيــة




